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Vážení kolegovia,
milí študenti,
ani sme sa nenazdali a
máme tu vytúženú jar,
na ktorú všetci čakáme
po dlhých zimných mesiacoch. Mesiacu apríl
patrí prívlastok najrozmarnejší, pretože v
tomto čase zažívame asi
všetky ročné obdobia. Slnečné lúče dopadajú
kolmejšie na našu Zem, čoraz viac ju zohrievajú a postupne vlievajú životodarnú miazgu
do žíl rastlín a živočíchov, človeka nevynímajúc.
Z historického aj spoločenského pohľadu tento mesiac patrí lesom a našej planéte,
ktorú právom nazývame matka Zem. Ešte
predtým ako ju začali osídľovať rastliny a
živočíchy, boli viac menej jasné zemepisné pásma, ktoré sa počas geologických dôb
posúvali, ale rozdiely medzi nimi trvajú
dodnes. Spoločenstvám rastlín a živočíchov žijúcich v určitých prírodných podmienkach dnes hovoríme „biómy“. Medzi najpozoruhodnejšie suchozemské biómy patria lesy, ktoré ešte dnes pokrývajú
takmer 38 % povrchu kontinentov, čo je približne 57 miliónov km2. Naše krásne, malebné Slovensko s rozlohou lesov takmer 2 milióny hektárov (čo je viac ako 40 % územia),
patrí medzi krajiny, kde les je dominantným
biómom. Väčšina z nás si pod pojmom les
predstaví len stromovú vegetáciu, ktorá aj
pre veľa ľudí pracujúcich v tomto obore predstavuje len zdroj drevnej hmoty. Les je však
vysoko organizovaný ekosystém, v ktorom
fungujú vzájomné väzby, prebieha kolobeh
látok a tok energií. Prirodzené lesy sú vo väčšej miere vždy zložené z viacerých druhov,
rôzneho vekového štádia a rastových foriem.
Les dokáže veľmi hospodárne využívať slnečnú energiu, má obrovskú vododržnú schopnosť, pôsobí stabilizačne proti erozívnym
vplyvom, čo ho radí medzi najproduktívnejší
bióm. S postupným osídľovaním Zeme človekom a rozvojom civilizácie je tlak na les a
jeho všestranné využívanie enormný, a tak
sa les od nás postupne vzďaľuje. Ak chceme,
aby lesy naďalej plnili svoju funkciu a neklesala ich výmera, je nevyhnutné starať sa o ich
zdravotný stav a rozumne v nich hospodáriť,
to znamená udržať vyvážený pomer medzi
ťažbou a obnovou, mnohokrát obmedziť
enormný nájazd zberačov lesných plodov a
pod. Mesiac apríl je teda obdobím, kedy by
sme všetci mali prehodnotiť svoj vzťah nielen k lesu, ale k samotnej prírode ako takej,
aby sme si uvedomili podstatu nášho bytia,
naučili sa sebareflexii a uvedomovali si svoje
konanie. Všetko čo robíme, robme s láskou,
len tak sa naučíme vážiť si jeden druhého, aj
prácu ostatných. Nezabúdajme, že les je živý
organizmus, ktorý rastie a rozpráva, len sa ho
treba učiť počúvať. Nedá mi v tejto súvislosti
nespomenúť si na Jozefa Dekreta Matejovie,
významného buditeľa slovenského lesníctva, vyrastajúceho a pôsobiaceho v prostredí
lesných robotníkov, ľudí oplývajúcich múdrosťou, žijúcich v stálom kontakte s prírodou,
a vzdať hold jeho práci a snahe zachovať lesy
pre budúce generácie
S pozdravom „lesu zdar“,
Ing. Juraj Kuba, PhD.,
riaditeľ Botanickej záhrady SPU
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Odborárov povedie
nová predsedníčka
Univerzitná organizácia Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy (UO OZ PŠaV) zorganizovala 15. marca v Kongresovom centre ŠD
A. Bernoláka konferenciu, na ktorej sa zúčastnili
hostia, novozvolení členovia vedenia odborového zväzu školstva: Ing. Pavel Ondek, predseda
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií, a ďalší odborárski predstavitelia. Pozvanie prijal aj rektor SPU Dr. h. c. prof.
Ing. Peter Bielik, PhD., a predseda Akademického
senátu SPU doc. Ing. Ján Weis, PhD., a tiež ďalší
zástupcovia vedenia univerzity.
Konferencia sa niesla v pracovnom duchu, boli
na nej predložené správy o činnosti, hospodárení
i návrh rozpočtu na rok 2012, revízna správa a vyhodnotenie plnenia KZ. Významná zmena nastala v zložení výboru. Delegáti konferencie zvolili
za predsedníčku UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre doc.
RNDr. Zuzanu Hlaváčovú, PhD., ktorá sa ujme
funkcie miesto dlhoročného predsedu doc. Ing.
Miroslava Habána, PhD. Obom želáme veľa úspechov v nových funkciách.
Správu o činnosti univerzitnej organizácie za
uplynulé obdobie nájdete na
www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm
Komisia pre občianske záležitosti, starostlivosť o pracujúcich a stravovanie organizuje 24.
apríla o 14.30 h v priestoroch ŠD A. Bernoláka
stretnutie s odborármi, ktorí oslávili pracovné jubileá.
Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Vodu vo všetkých podobách zachytávala súťažná výstava fotografií na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, ktorou si už tradične pripomínajú Svetový deň vody (22. marec). Zvíťazila
snímka Lukáša Mochnackého Vodopády nad jazerom Gavanovac. Viac čítajte na strane 3.

Rektor ocenil osobnosti pedagogického
a akademického života SPU
Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c.
prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity. Na návrh dekanov
jednotlivých fakúlt a vedenia SPU rektor odovzdal ďakovný list 12 zamestnancom.
Tradičné oceňovanie pedagógov ma pomôcť
zdôrazniť význam učiteľského povolania, pri-

Ocenenie z rúk rektora si prevzal aj doc. Ing.
Ján Simoník, CSc., pedagóg z Technickej fakulty a dlhoročný predseda Akademického
senátu SPU.
Foto: za
spieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých
sa práca za katedrou stala nielen povolaním, ale
aj poslaním. Prítomní boli odmenení za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú prácu, mimoriadne
výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom
procese, ale aj za inovatívny prístup vo vzdelávaní, reprezentáciu SPU na medzinárodnej pôde,
bohatú publikačnú činnosť doma i v zahraničí a
úspešnosť v získavaní projektov. Väčšina z nich
sú významné pedagogické osobnosti uznávané
na celonárodnej a medzinárodnej a pre ich prácu je charakteristická schopnosť spájať teoretic-

ké poznatky s praktickou aplikáciou. Počas svojho pôsobenia vychovali celé generácie absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rámci rezortu
pôdohospodárstva, ale aj mimo neho.
Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.,
a doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., z Fakulty
biotechnológie a potravinárstva doc. Ing. Helena Frančáková, CSc., a doc. Ing. Margita Čanigová, CSc., z Fakulty ekonomiky a manažmentu
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., a doc. Ing.
Peter Fandel, CSc., z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. JUDr. Eleonóra
Marišová, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prof. Ing. Jaroslav Antal,
DrSc., a prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., z Technickej fakulty prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc., a
doc. Ing. Ján Simoník, CSc. Na návrh rektora
SPU bola ocenená Mgr. Beáta Bellerová, PhD.
Prof. Peter Bielik poďakoval oceneným za ich
činnosť vo výskume či pri praktickej výučbe študentov, zaželal im veľa zdravia, síl, energie, inšpirácie a motivácie do ďalších rokov učiteľskej
práce, veľa trpezlivosti a odhodlania venovať sa
vzdelávaniu dorastajúcej generácie. Za všetkých
ocenených sa poďakoval prof. Ján Supuka.
		
Renáta Chosraviová

Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., predsedníčka Univerzitnej organizácie OZ PŠaV
pri SPU v Nitre, pedagogička na Katedre fyziky
Technickej fakulty SPU
Narodila sa 4. 1. 1951. Po
absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
nastúpila v roku 1974 na
vtedajšiu Mechanizačnú fakultu VŠP, kde v roku 1989
ukončila externé ašpirantské štúdium. V roku 1989
zložila rigoróznu skúšku z
Teórie vyučovania fyziky na
UK v Bratislave. V roku 2008 sa habilitovala za
docentku v odbore Poľnohospodárska a lesnícka technika. V období r. 2003 – 2011 pôsobila ako prodekanka Technickej fakulty SPU.
Má štátnu skúšku z francúzskeho a anglického jazyka.
Od roku 1975 je členkou odborového zväzu,
od r. 1982 pôsobila ako členka, podpredsedníčka a neskôr predsedníčka fakultného výboru na MF, v r. 1993 – 2002 vykonávala funkciu
podpredsedníčky UO OZ PŠaV pri SPU.

Ing. Pavel Ondek odovzdal pri príležitosti
konania konferencie ďakovné listy. Foto: za
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A. Bandlerová: FEŠRR ponúka jedinečné študijné programy Stredoškoláci skúmali
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., pokračuje v manažovaní Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja aj druhé funkčné obdobie. Zaujímalo nás, čo dosiahla fakulta za
posledné obdobie, aké sú vízie FEŠRR do budúcnosti a uplatnenie jej absolventov.
voj vidieka. Obdobný ŠP zabezpečujeme v spolupráci s univerzitami v USA v rámci programu
EU-USA Atlantis, kde absolventi získavajú dvojitý diplom. Keďže spoločné a dvojité diplomy
sú v súčasnosti veľkým trendom a budúcnosťou univerzít, teší nás, že fakulta je už niekoľko
rokov zapojená do tohto typu projektov.
Osobitnú a v súčasnosti mimoriadne dôležitú súčasť fakúlt tvorí výskumná infraštruktúra. Čo sa vám za posledné obdobie podariPani dekanka, na čo ste v rámci fakulty pat- lo dosiahnuť v tejto oblasti?
Kladieme veľký dôraz na zapájanie fakulty
rične hrdá, ktoré výsledky pedagogickej a
vedeckej činnosti považujete za najväčší do domácich a medzinárodných výskumných
projektov. Viacero našich pedagógov úspešne
úspech?
Teší ma viacero výsledkov, ktoré sme spoloč- predložilo a realizovalo výskumné projekty,
ne s kolegami za posledné štyri roky dosiah- etablovalo sa do medzinárodných výskumných
li. V čase môjho nástupu do funkcie dekanky tímov, kde riešia rôznorodé úlohy základného
v roku 2008 nemala FEŠRR akreditovaný ani je- a aplikovaného výskumu. To dáva predpoklad
den študijný program (ŠP) na 3. stupni štúdia. pre pokračovanie nastúpeného trendu aj v buTakže za najväčší úspech fakulty považujem dúcnosti. Medzi najvýraznejšie úspechy v proúspešnú akreditáciu dvoch ŠP na tomto stup- jektovej činnosti za posledné roky by som zani štúdia. Pre fakultu je nepochybne veľkým radila získanie projektu v rámci 7. rámcového
benefitom príchod nových doktorandov a ich programu, COST-u, či tendra Európskej komizapojenie sa do jej vedeckovýskumnej činnosti. sie.
Medzi ďalšie významné výsledky, patrí zlep- Čo ste dosiahli na poli internacionalizácie
šenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov a budovania značky univerzity?
Významným krokom k internacionalizácii
fakulty. Zvýšil sa počet učiteľov a ich pomer
bolo zavedenie výučby na prvom a druhom
k celkovému počtu zamestnancov.
Veľký dôraz kladieme aj na výučbu v anglic- stupni štúdia v anglickom jazyku, čo prilákalo
kom jazyku - v súčasnosti spolu s kolegami väčší počet zahraničných študentov na našu
z iných fakúlt zabezpečujeme dva ŠP v angličti- fakultu. Zapojili sme sa do viacerých vzdeláne. Som pyšná na to, že vediem kolektív, v kto- vacích projektov, v rámci ktorých ponúkame
rom 70 % učiteľov aktívne ovláda AJ, pričom možnosť pre študentov z celého sveta študovať
viac ako polovica z nich sa podieľa na výučbe na našej fakulte. Takisto naši študenti majú
ŠP v angličtine. Mnohí z nich sú čoraz častejšie možnosť študovať na prestížnych univerzitách
pozývaní na odborné prednášky v zahraničí, čo nielen v Európe, ale aj v USA a v Kanade. Zatiež poukazuje na kvalitu a prispieva k propa- pojením sa do konzorcií univerzít sme sa etablovali medzi európske univerzity ponúkajúgácii fakulty, ako aj celej univerzity.
V čom spočíva podľa vášho názoru jedineč- ce štúdium v ŠP rozvoj vidieka pre študentov
z celého sveta. V tomto akademickom roku
nosť fakulty?
FEŠRR ponúka študijné programy, ktoré nemá sme zahájili projekt, v rámci ktorého sme ŠP
žiadna iná univerzita či fakulta na Slovensku. v anglickom jazyku rozšírili aj pre študentov
Orientujeme sa na európske politiky, rozvoj vi- z Uzbekistanu, Kazachstanu a Tadžikistanu, čo
dieka, vidiecku krajinu a regionálny rozvoj a to významnou mierou prispieva k propagácií unitak zo socio-ekonomického ako aj z environ- verzity ako celku.
mentálneho hľadiska. Naša fakulta ako jedna Aké je uplatnenie absolventov FEŠRR v súz mála na Slovensku realizuje štúdium na 2. časnosti?
Našou snahou je vychovávať komplexne
stupni v rámci medzinárodného vzdelávacieho
programu Erasmus Mundus, v rámci ktorého pripravených absolventov pre prácu v štátnej
spolu so šiestimi európskymi univerzitami po- správe, samospráve, projektových agentúrach,
núka možnosť získať spoločný diplom v ŠP roz- v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja vidiec-

kej krajiny a životného prostredia. Veľký dôraz
pri výučbe kladieme na znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka a na prepojenie teórie
s praxou. Študenti majú už počas štúdia možnosť získať prehľad o potenciálnych zamestnávateľoch a to počas odborných exkurzií či písania záverečných prác. Naši absolventi majú
široké spektrum uplatnenia v praxi od pracovníkov projektových kancelárií, manažérov
usmerňujúcich regionálny a miestny rozvoj,
zamestnancov štátnej správy a samosprávy až
po výskumných pracovníkov schopných integrovaných prístupov k riešeniu problematiky
udržateľného rozvoja vidieka. Snažíme sa zostať s nimi v kontakte a sledovať ich napredovanie v pracovnom živote. Spätná väzba od nich
nám poskytuje informácie o tom, akým smerom sa máme uberať vo výučbovom procese.
Ako hodnotíte spoluprácu s vedením univerzity?
Vysoko
pozitívne
hodnotím
neustálu podporu fakulty zo strany vedenia univerzity pri rozvíjaní vzdelávacích a výskumných aktivít. Z najvýznamnejších
aktivít podporených vedením môžem spomenúť napríklad organizáciu medzinárodných vedeckých konferencií či workshopov alebo projektových činností fakulty.
Aké sú vízie fakulty do budúcnosti?
Ako všetci dobre vieme, uvažuje sa o selekcii
počtu univerzít a tým aj počtu akreditovaných
ŠP na Slovensku. Takisto sa plánuje v krátkom
časovom horizonte hodnotiť ŠP z pohľadu
uplatnenia absolventov na trhu práce. Je preto
dôležité reakreditovať naše ŠP a študijné plány
prispôsobiť súčasným potrebám praxe. Pokúsime sa získať habilitačné a inauguračné práva.
Tiež sa budem snažiť podporovať zamestnancov fakulty v ich osobnom a profesijnom raste a
naďalej zvyšovať kvalifikačnú štruktúru pedagógov. Veľkou výzvou je zapojenie fakulty do
nových medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov, čím vytvoríme priestor pre
aplikáciu nových poznatkov do výučbového
procesu. Mojím cieľom bolo, a aj v budúcom
období bude, vytvoriť tvorivé prostredie pre
prácu, dobré medziľudské vzťahy a dať možnosť sebarealizácie všetkým zamestnancom.
Musíme si uvedomiť, že výsledkom našej práce
je študent - úspešný absolvent schopný uplatniť sa v praxi, a preto treba všetko úsilie smerovať k nemu. Nesmieme nikdy zabudnúť, že byť
učiteľom nie je zamestnanie, ale poslanie.
Renáta Chosraviová

Hotel Akademik v Račkovej doline otvára novú sezónu
Horský hotel Akademik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, situovaný v turisticky najkrajšej
a najpríťažlivejšej časti Západných Tatier – v Račkovej doline, naberá nový dych. Od novembra minulého roka sa ho ujal nový nájomca, Ing. Peter Šrank, mimochodom bývalý absolvent FEM SPU. Zaujímalo
nás, aké sú jeho vízie na využitie hotela a realizácia zmien zameraných na skvalitnenie pobytu návštevníkov.
Hotel Akademik má bohatú minulosť a našej
akademickej obci ho netreba osobitne predstavovať. Na jeho stavbe sa na prelome 60-tych
a 70-tych rokov podieľali mnohí pedagógovia
i študenti a celé roky slúžil na rekreovanie
našich zamestnancov. Určite sa však nájdu
mladší kolegovia, ktorí ho ešte nestihli navštíviť. Môžete priblížiť jeho základné parametre?
Kapacita hotela je 150 lôžok v dvoj-, troj-, štvorlôžkových izbách a v apartmánoch, v prípade
záujmu klienta možno izbu doplniť prístelkou.
Pre najmenších je k dispozícii detská postieľka.
Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie.
Súčasťou hotela je jedáleň s kapacitou 100 miest,
spoločenská miestnosť s kapacitou 150 miest
a priestranná terasa. K dispozícii sú aj dve študovne s TV a DVD, každá s kapacitou 20 miest
a tradične zariadená slovenská izba s príjemnou
komornou atmosférou.
Aký je stav hotela v súčasnosti?
„Zdedil“ som ho po bývalom nájomcovi s veľkým množstvom problémov, ktoré priamo ohrozovali jeho prevádzkyschopnosť, postupne sa
nám však darí vyriešiť najpálčivejšie z nich. Kompletne sme prestavali a moderne zariadili kuchyňu, postupne obnovujeme interiér ubytovacích
i spoločenských priestorov a snažíme sa zvyšovať
štandard poskytovaných služieb. Začiatkom apríla sme zaviedli bezplatný internet pre našich návštevníkov. Novinkou je však napr. aj bezchemic-

ká úprava vody, jej vysokú kvalitu potvrdili laboratórne testy. Na najmenších návštevníkov sa teší
živý maskot hotela – capko Gregor, ku ktorému
o niekoľko dní pribudnú štyri ovečky. Zároveň
chceme potešiť klientov, ktorí chcú mať so sebou
na dovolenke svojich štvornohých miláčikov, že
v našom hoteli sú vítaní.
Do leta chceme uskutočniť ďalšie práce zamerané na zatraktívnenie okolia ako je údržba a
výmena lavičiek, výsadba trávy, úprava výbehov
pre zvieratá a pod., v suteréne hotela zriadiť mini
fitness centrum a zrekonštruovať dva dvojizbové
apartmány. Pokiaľ ide o saunu, vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu a dúfam, že sa nám tento
rok podarí obnoviť jej činnosť.
Vizitkou hotela býva dobrá strava...
Som toho názoru, že z kuchyne má rozvoniavať chutné, ale najmä zdravé jedlo. Podľa toho sa
spolu s dvoma skúsenými kuchárkami a ich pomocnicami aj riadime. Doteraz sme zaznamenali
iba dobré ohlasy.
Aké možnosti aktívneho trávenia voľného
času ponúka areál hotela?
Tých možností je mnoho. V priestoroch hotela
je k dispozícii biliardový stôl, stolný tenis a stolný
futbal. Pre potreby školení, seminárov či prezentácií slúži multifunkčný projektor s premietacím
plátnom, TV pripojenie a pripojenie na internet.
Vedľa hotela sa nachádza malé trávnaté ihrisko a ihrisko s asfaltovým povrchom vhodné pre

loptové hry ako volejbal, nohejbal či basketbal.
Priamo pred hotelom je veľké trávnaté ihrisko a
priestranná lúka, ktorú možno využiť na akékoľvek športové aktivity. Príjemné letné večery možno tráviť v hotelovom parčíku s dreveným sedením a ohniskom, neďaleko studničky. Len kúsok
od hotela sa nachádza aj prameň s prírodnou železitou vodou.
Najväčšou pridanou hodnotou pre návštevníkov je nepochybne čarovné prostredie unikátnej tatranskej prírody. Aké sú možnosti turistiky a výletov do okolia?
Okolie hotela ponúka možnosti pohodových
vychádzok, ako aj priamy prístup k značeným turistickým chodníkom, ktoré návštevníka dovedú
na každý vrch Západných Tatier vrátane najvyššieho - Bystrej (2248 m.n.m). Samostatnou kapitolou je zimná sezóna. Hotel disponuje vlastným
lyžiarskym vlekom a zjazdovkou dlhou 750 m.
Pre najmenších slúži detský vlek. Na svoje si prídu aj milovníci bežeckého lyžovania. Záujemcom
o fakultatívne výlety do okolia je na požiadanie k
dispozícii deväťmiestny mikrobus. Majú tak možnosť navštíviť Múzeum Liptovskej dediny – Pribylinu, kaštieľ a hrad Liptovský Hrádok, Demänovskú ľadovú jaskyňu a Demänovskú jaskyňu slobody, Liptovskú Maru, Važeckú jaskyňu, Štrbské
pleso a iné.
Renáta Chosraviová
(Viac informácií na novej stránke:
www.hotelakademik.sk)

častice z LHC

International Particle Physics Masterclasses (IPPM) je podujatie, na ktorom sa
študenti stredných škôl stanú na jeden
deň členmi vedeckého kolektívu fyzikov
na univerzite a zoznámia sa s riešením
najaktuálnejších problémov svetového
výskumu. Tohtoročné, v poradí už ôsme
masterclasses, sa konali od 28. februára
do 24. marca v 31 svetových krajinách.
Podujatie sa nieslo v znamení zaujímavých výsledkov, ktoré naznačili, že vedci v CERNe a ďalších laboratóriách sú na
stope Higgsovmu bozónu alebo neutrínam, pohybujúcim sa (možno) rýchlejšie
ako svetlo.

Študentov zaujali novinky z LHC.

Foto: za

Na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU sa IPPM konali
16. marca. Zišli sa na nich stredoškoláci z nitrianskych gymnázií: Golianova, na Párovskej ul., sv.
Cyrila a Metóda, sv. J. Kalazanského a Spojenej
školy na Slančíkovej ul., ktorí sa tak na jeden deň
stali časticovými fyzikmi. Dopoludnia si vypočuli prednášky doc. Mgr. Borisa Tomášika, PhD., z
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, o podivuhodných vlastnostiach mikrosveta, a RNDr.
Ivana Mela, PhD., zo Žilinskej univerzity, o Veľkom hadrónovom urýchľovači. Popoludní vyhodnotili dáta z doposiaľ najväčšieho urýchľovača na
svete (LHC, CERN Švajčiarsko) a podvečer sa spojili cez videokonferenciu so svojimi rovesníkmi v
partnerských krajinách, ktorí v ten deň vyhodnocovali tie isté dáta, ako aj s fyzikmi z CERNu. Videokonferenčná diskusia, moderovaná fyzikmi z
CERNu, dodávala podujatiu jedinečný charakter.
Ako nás informovala doc. Ing. Zuzana Palková,
PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj
univerzity a organizátorka projektu za SPU, študenti pracovali so skutočnými experimentálnymi dátami z LHC, ktoré boli zaznamenané len
pred pár mesiacmi. Zo štyroch experimentov
tri – ATLAS, CMS a ALICE – sprístupnili svoje
dáta pre vzdelávacie účely v rámci Masterclasses.
Stredoškoláci v Nitre mohli v rámci experimentu
ATLAS znovuobjaviť Z bozón, štruktúru protónu
alebo rekonštruovať „podivné častice". Dokonca
mohli poľovať medzi mnohými dráhami častíc na
Higgsov bozón. Podľa koordinátora za Slovensko
RNDr. I. Mela, mladých ľudí priťahuje fyzika práve preto, lebo „cítia, že je to veda na hrane poznania“. Zdôraznil, že týmto podujatím sa organizátorom darí spopularizovať fyziku elementárnych
častíc a študenti zase majú možnosť komunikovať s vedcami, čo je vzájomne prospešné pre
všetkých. Za nitrianskych stredoškolákov, ktorí
sa zhodli, že to bol neobyčajný zážitok, podujatie zhodnotila Michaela Stranovská, študentka 4.
roč. Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského.
„Masterclasses sú jedným z veľmi vydarených
spôsobov, ako ukázať, že fyzika je nielen zaujímavá, ale aj zábavná.“
Čo dodať na záver? Snáď iba tradičný odkaz pedagógov študentom: „O rok pokračujeme!“
Renáta Chosraviová

Z konferencie v Moskve
Na Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej
univerzite v Moskve sa v dňoch 13. - 16. marca
konala 65. študentská medzinárodná vedecká
konferencia. SPU na nej úspešne reprezentovala
Ing. Monika Kečkešová z FBP, ktorá sa na Agronomickej fakulte v sekcii Genetika, šľachtenie,
biotechnológia a produkcia semien umiestnila
na 3. mieste spomedzi 29 súťažiacich a Ing. Ondrej Takáč z TF, ktorý prezentoval svoju prácu
v sekcii Mechanizácia rastlinnej produkcie, kde
bolo 16 účastníkov.
r
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60 rokov Slovenskej
poľnohospodárskej
univerzity v Nitre
Vývoj vysokej školy a jej fakúlt ovplyvnili
v sedemdesiatych rokoch politické udalosti,
ktoré vyústili do radikálnych zmien v jej organizačnej a personálnej štruktúre. Druhým
činiteľom, ktorý mal ďalekosiahly vplyv na
celú vysokú školu, bola obsahová prestavba
štúdia a snaha prispôsobiť profesionálnu prípravu na vysokých školách novým potrebám
praxe. Zvlášť výrazne sa táto potreba prejavila na poľnohospodárskych vysokých školách,
pretože poľnohospodárstvo za štvrťstoročie
svojho vývoja prekonalo obrovské revolučné
premeny v spôsobe výroby. Viaceré, najmä
encyklopedicky zamerané disciplíny sa vypustili a zaviedli sa nové, lepšie zodpovedajúce novej profilácii absolventov. Zmenila sa
proporcionalita predmetov, harmonogram
štúdia i samotný obsah výučby. V novom
učebnom pláne sa posilnil teoretický základ
a zabezpečila sa lepšia nadväznosť medzi
predmetmi. Zredukoval sa a koncentroval počet prednášaných disciplín.
Zásadný význam pre ďalší rozvoj VŠP malo
opätovné získanie vlastnej demonštračnej
a experimentálnej bázy. Po viacročnom úsilí
predstaviteľov vedenia získala vysoká škola
v roku 1974 Školský poľnohospodársky podnik VŠP so sídlom v Oponiciach (pozostávajúci z troch hospodárstiev) s výmerou 1844
ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1674 ha
ornej. Jeho riaditeľom sa stal Ing. Michal
Vachút.
V roku 1973 bolo do používania odovzdané
výcvikové a rekreačné stredisko VŠP v Račkovej doline. O jeho vybudovanie sa významne zaslúžil vtedajší prorektor VŠP prof. Ing.
Tibor Palka, PhD., podpredseda odborovej
organizácie prof. Ing. Andrej Krausko, DrSc.,
ale i zamestnanci a študenti vysokej školy,
ktorí tu odpracovali stovky brigádnických
hodín. Napriek tomu, že rozhodnutie o výstavbe zariadenia padlo už v roku 1966, problémy s výstavbou infraštruktúry, vyťaženosť
dodávateľa stavby a poveternostné podmienky spôsobili, že trvalo celý sedem rokov, kým
mohli predstavitelia školy 19. októbra 1973
slávnostne prestrihnúť pásku.
Dr. h. c. prof. Ing.
Jozef Kliment,
DrSc., (rektor
Vysokej školy poľnohospodárskej
v Nitre v období
rokov 1970/71 1979/80)

s novým profesorom Markom Halom
z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
V čom je pre vás práca v akademickom
prostredí atraktívna?
V prvom rade je to splnenie detského sna,
sna o komunikácii s ľuďmi, o štúdiu, poznaní
a v mojom prípade aj práci s najušľachtilejšími
zvieratami – koňmi. Zároveň je to určitý stupeň
zodpovednosti k vzdelávaniu. Veď môj študent
príde do praxe a ľudia sa ho spýtajú: „Kto ťa to
naučil?“ Toto všetko je krásne a zmysluplné na
práci vysokoškolského učiteľa.
Ako by ste charakterizovali vaše odborné
vedecké zameranie pre záujemcov mimo vášho odboru?
Celé moje doterajšie vedecké zameranie je
spojené s chovom a výcvikom koní. Poznatky a skúsenosti, ktoré som získal ako aktívny
športovec v parkúrovom skákaní a vo všestrannej spôsobilosti, sa snažím od začiatku môjho
pôsobenia na SPU využiť vo svojej vedeckej
práci. Nadobudnuté nové poznatky testujeme
v našom jazdeckom centre, a následne sa ich
postupne snažíme aplikovať do praxe. V posledných rokoch sa s kolektívom spolupracovníkov špecializujem na testovanie mechaniky
pohybu športových koní a skúmanie jej vplyvu
na ich výkonnosť.
Ako veda obohacuje váš život?
Veda je poznanie, a každé poznanie obohacuje náš život. Preto som šťastný človek, že
môžem časť svojej práce venovať vedeckému
bádaniu. Navyše v oblasti, ktorá je mojou zá-

ľubou už od malička. Celý život sa venujem
chovu koní a jazdectvu, a keďže môžem túto
záľubu neustále rozvíjať, patrím ku skupine
ľudí, ktorým sa plnia sny aj v práci.
O potrebe kvalitného vysokoškolského
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných príležitostiach. Viac ako slová sú však potrebné skutky. Čo by mala univerzita robiť pre
skvalitnenie svojho vzdelávania a vedeckého výskumu?
Nájsť najvhodnejší systém vzdelávania a vedeckého výskumu je náročné. Naša univerzita
je veľmi dobre priestorovo a materiálne vybavená, a je len na nás, aby sme tieto možnosti maximálne využili. Keď k tomu pripojíme
aj aktívny prístup pedagógov, budeme môcť
vychovávať kvalitných absolventov pripravených pre prax. Na druhej strane k zvyšovaniu
kvalitatívnej úrovne vzdelávania a výskumnej
činnosti výrazne prispieva aj aktívny prístup
k získavaniu projektov, mobility a účasť v odborných orgánoch. To je však iba časť, ktorá
môže pomôcť skvalitniť vzdelávanie a vedecký výskum. Podľa mňa je hlavným atribútom
osobnosť pedagóga - vedca, ktorý svojimi
vlastnosťami dokáže, že postavenie pedagóga
a vedca nie je práca, ale poslanie.
Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo
svojom živote, ktoré by to boli?
Prvým bolo rozhodnutie ísť študovať na našu
alma mater, ďalším začiatok môjho pôsobenia
v Nitre. Tretím, ktorý bol síce v dlhšom časovom odstupe, bolo narodenie synov, ktorí dali
novú náplň môjmu životu.
Renáta Chosraviová

Krúžok ŠVOČ pri riešení výmlatu ďatelovín
obilným kombajnom.
Snímky: Archív SPU

Ministrom školstva vedy,
výskumu a športu SR sa stal
Dušan Čaplovič (66), ktorý
v kresle vystriedal Eugena Jurzycu. D. Čaplovič vyštudoval
Filozofickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave
v odbore historické vedy - archeológia. Od roku
1980 pôsobil v Slovenskej akadémii vied. Od
roku 2006 zastával vo vláde SR post podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny. V rokoch
2010 - 2012 pôsobil ako poslanec NR SR vo funkcii predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport. Nový minister avizoval,
že chce posilniť odborné a technické vzdelávanie, vzdelávanie viac prepojiť so súkromným
sektorom a študijné odbory preriediť podľa potrieb trhu.
Ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa
stal Ľubomír Jahnátek ((57).
Vo funkcii vystriedal Zsolta Simona.
Poľnohospodári očakávajú, že
sa zlepší komunikácia s poľnohospodárskou samosprávou a nájdu spoločnú reč
aj v oblasti vytvorenia koncepcie poľnohospodárstva, reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a podpory predaja produktov slovenských
spracovateľov.
Ľubomír Jahnátek sa narodil v Nitre a vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Od roku 1978 pôsobil vo Výskumnom ústave
spracovania a aplikácie plastických látok. Od roku
1992 až do 2005 bol generálny riaditeľ a výrobno-technický námestník v Plastike v Nitre a riaditeľ
pre stratégiu v spoločnosti Duslo Šaľa. V rokoch
2006 - 2010 zastával funkciu ministra hospodárstva.
r

FZKI oslávila
Svetový deň vody
aj výstavou
Svetový deň vody (SDV) si už od roku 1993
pravidelne pripomíname 22. marca. Tohtoročný
sa niesol pod heslom Voda a potravinová bezpečnosť. Keďže táto téma neoddeliteľne patrí aj k našej univerzite, rozhodli sme sa ho osláviť aj na
FZKI. Pripravili sme súťažnú a nesúťažnú výstavu
Nový bakalársky študijný program (ŠP) hipológia na FAPZ, odštartovaný v septembri 2010,
sa prehupol do svojej druhej polovice. Študenti, resp. študentky (vo výberovom site najlepšie obstálo 20 dievčat), majú za sebou základné predmety v oblasti živočíšnej produkcie a
postupne už „zarezávajú" vo svojich špecializovaných predmetoch. Je to najmä hiporehabilitácia, jazdectvo a manažment chovu koní,
na ktorých získavajú poznatky o práci s koňmi
a ich využití či už v športe, agroturistike alebo
v rámci rôznych rehabilitačných metód. Všetky sú úzko spojené s praxou a realizujú sa v
Jazdeckom centre SPU a vo Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch.
Okrem príjemných zážitkov pri získavaní no-

vých poznatkov, mali študentky počas tohto
semestra šancu zažiť aj pre niektorých možno
nepríjemný pohľad na veterinárny zákrok kastráciu žrebca. Vykonala ho MVDr. Gabika
Cicoňová, ktorá k presnému popisu celého postupu zákroku pridala aj ďalšie bohaté poznatky, ktoré nadobudla počas svojho niekoľkoročného pôsobenia v USA.
„Iba znalosti podložené praktickou skúsenosťou, poskytnú našim absolventom väčšiu
šancu úspešne sa uplatniť v praxi po ukončení štúdia. Verím, že aj druhá polovica štúdia
programu hipológia bude mať úspešný priebeh
a tento program bude aj naďalej lákadlom pre
ďalších uchádzačov o štúdium na našej univerzite,“ povedal prof. Ing. Marko Halo, PhD.,
gestor uvedeného študijného programu.
rch

V Podkylave o obnoviteľných
zdrojoch energie
Výstavba učebného a rekreačného zariadenia v Račkovej doline.

Máme nových ministrov

Využívanie moderných vzdelávacích metód
s podporou informačných a komunikačných
technológií v posledných rokoch zaznamenáva
výrazný nárast. Stále však v podmienkach univerzít prevládajú tradičné vzdelávacie postupy,
ktoré viac či menej efektívne implementujú digitálne technológie do vzdelávacieho procesu.
V polovici februára sa v Podkylave konala medzinárodná konferencia a workshop Modern
Education in the Renewable Energies for the Visegrad region organizované s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu. Cieľom bolo
predstaviť odbornej verejnosti najmodernejšie
metódy vzdelávania a poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Koordinátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre, partnermi: Univerzita J. Selyeho v Komárne, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Čes-

ká republika, Koszalin University of Technology,
Poľsko, a College for Modern Business Studies,
Tatabánya, Maďarsko.
Program odborného podujatia bol okrem prezentácie najmodernejších metód a prostriedkov
vzdelávania, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie
na partnerských univerzitách v SR, Maďarsku,
Poľsku a v ČR, zameraný na prezentáciu odborných poznatkov v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie a ich efektívneho využívania. Podujatie
tiež poskytlo príležitosť účastníkom prezentovať
na odbornom fóre skúsenosti získané počas riešenia projektov orientovaných na odborné vzdelávanie a prípravu a nadviazať nové možnosti
spolupráce nielen v oblasti vzdelávania, ale aj
vedeckovýskumných aktivít partnerov.
Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.,
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity

Víťazovi zablahoželala aj dekanka FZKI Ing.
Klaudia Halászová, PhD. Foto: archív FZKI
fotografií, odborné prednášky a premietanie filmov s tematikou vodného hospodárstva.
Podujatie otvoril vedúci Katedry krajinného inžinierstva doc. Ing. Viliam Bárek, PhD., s prednáškou na tému SDV vystúpil prof. Ing. Jaroslav
Antal, DrSc., a doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Atmosféru podčiarklo premietanie filmov na tému hospodárenia s vodou.
V priestoroch fakulty pod Zoborom bola od 19.
do 30. marca sprístupnená výstava fotografií s tematikou vody, do ktorej prispelo 14 autorov. Vodu
vo všetkých jej podobách zachytávalo 72 snímok.
Spomedzi súťažných fotografií študenti a pracovníci FZKI vybrali tri najkrajšie. Prvé miesto získal
Lukáš Mochnacký za fotografiu Vodopády nad
jazerom Gavanovac, druhé Elena Kondrlová za
fotografiu z nórskeho Oldenu. Tretie miesto si
odniesla Mária Leitmanová za fotografiu Hooverovej priehrady. V nesúťažnej časti výstavy bol
čestným uznaním ocenený Ľuboš Donoval.
Napriek tomu, že výstava sa už skončila, zaujímavé snímky budú ešte dlho skrášľovať priestory
našej fakulty.
Fotografie z priebehu podujatia nájdete na: https://
sites.google.com/site/studentifzki/denvody.
Andrej Tárník,
Študentská rada FZKI SPU v Nitre
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Prínos štúdia na SPU
očami študentiek z Ázie

Z Erasmus pracovnej
stáže v Nemecku
Už počas môjho minuloročného Erasmus
pobytu na Univerzite Hohenheim (Stuttgart) som zisťoval ako sa opäť dostať do
Nemecka. Na stránke SPU som sa dočítal
o možnosti absolvovať stáž v zahraničí, na
ktorú by som dostal aj určený grant a zároveň bude zapísaná do môjho indexu ako
povinná odborná prax. Neváhal som a kontaktoval Kanceláriu zahraničných vzťahov
a medzinárodných vzdelávacích programov.
Keď som dostal kladnú odpoveď, začal som
sa rozhliadať po okolitých firmách a podnikoch v okolí Stuttgartu. A tak som sa v júli
minulého roka opäť dostal do Nemecka, do
rodinnej firmy Hoflädle Zimmermann GbR.
Firmu vlastní mladý manželský pár Gabi
a Christian Zimmermann. Hneď pri prvej návšteve mi ochotne urobili krátku exkurziu po
podniku a opísali spôsob výroby a distribúcie
produktov. Firma sa zaoberá pestovaním, distribúciou a priamym predajom zeleniny z dvora
a ekologickým chovom ošípaných a hydiny. Hospodária na rozlohe asi 80 ha, kde pestujú obilie
a zeleninu.
V čom spočívali moje úlohy počas trojmesačného pobytu v tomto podniku? Každý pondelok
bolo spoločné zasadnutie, na ktorom sa presne
podľa harmonogramu dohodol celotýždňový
plán. Mal som na starosti živočíšnu a rastlinnú
výrobu a taktiež som dohliadal a pomáhal pri
rôznych úkonoch 14- až 17-ročným študentom
z waldorfských škôl, ktorí na farme absolvovali povinnú prax. Každý deň mi priniesol nejaké nové poznatky. Pri práci nesmela chýbať
nemecká precíznosť a poriadok. Počas pobytu
som mal možnosť navštíviť aj niekoľko podnikov, bitúnkov a mäsiarní v okolí, zaoberajúcich
sa produkciou a realizáciou bio produkcie. Keďže som mal aj dostatok voľného času, spolu
s mojimi nemeckými priateľmi sme navštívili
množstvo kultúrnych pamiatok a rôznych akcií.
Nezabudnuteľná bola návšteva Mercedes-Benz
alebo Porsche múzea - veď v Stuttgarte je hlavný koncern týchto automobiliek, futbalového
zápasu nemeckej Bundesligy v Mercedes-Benz
aréne či druhého najväčšieho pivného festivalu
v Nemecku, ale tiež aj ďalších podujatí. Na záver môžem konštatovať, že táto skúsenosť ma
obohatila o množstvo nových poznatkov či už z
poľnohospodárstva, manažmentu riadenia podniku alebo starostlivosti o zákazníka. A priniesla
mi množstvo nových priateľov a zážitkov. Nemôžem zabudnúť ani mojich malých kamarátov
- na Gabi a Christianovu 3-ročnú dcérku Theresu
a 1,5-ročného syna Manuela, ktorých som si veľmi obľúbil.
Chcel by som pracovné stáže v zahraničí odporučiť aj ostatným študentom SPU, posmeliť ich,
aby využili možnosť cestovať a získať nové poznatky. Určite to stojí za to! Keby som mal ďalšie
možnosti absolvovať stáž v zahraničí, neváhal
by som ani minútu. :)
Bc. Jakub Kubinec, 5. roč., FAPZ

Foto: archív dm

Prešiel približne mesiac odo dňa, keď sa skupina dvanástich študentov našej univerzity
spolu s prorektorkou SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenkou Gálovou,
CSc., a autorkou článku vrátila zo šestnásťdňového pobytu v Indii. Cieľom bola účasť na
intenzívnom kurze Corporate Social Responsibility, ktorý bol realizovaný v rámci bilaterálnej spolupráce SPU v Nitre a partnerskej univerzity Guru Gobin Singh Indraprastha
University v New Delhi.
Spolupráca medzi univerzitami sa začala v vítanie jari v našej tradičnej kultúre), dnešná
roku 2010 a druhý rok výmenných pobytov in- výučba bola obohatená o hodinu spevu - učili
dických a slovenských študentov plne potvrdil sme sa indickú pieseň typickú pre tento sviaopodstatnenie i viacrozmerný prínos tejto ko- tok, ale aj o hodinu tanca - domáci nás poprooperácie. Treba zdôrazniť, že sa nejedná o for- sili o vystúpenie na univerzitnej slávnosti, a tak
málnu výmenu študentov a učiteľov, ale predo- sme v hotelovom átriu nacvičili krátke pásmo
všetkým o interkultúrny dialóg, čo v súčasnosti slovenských ľudových tancov.
6. marec 2012: Dnes doobeda sme mali
predstavuje nevyčísliteľnú pridanú hodnotu
k inštitucionálnemu vzdelávaniu. Dovoľte mi prednášku pre indických študentov a kontext,
dokumentovať to niekoľkými poznámkami z in- v ktorom prebiehala, nám doprial neopakovateľný pocit, že byť učiteľom je vysoko prestíždického denníka:
28. február 2012: Po celodennom cestovaní na ne povolanie. Študenti boli fantastickí a ich
trase Budapešť – Istanbul - New Delhi s prísluš- otázky nemali konca-kraja. Poobede sa konala
ným časovým posunom sa nám podarilo pospať univerzitná Holi slávnosť, na ktorú asi nikto
si asi hodinu a už nás čakalo oficiálne privítanie z nás nezabudne – naši študenti totiž vystúpili
na univerzite. Správanie pedagógov, študentov so slovenským programom, potom s indickou
i organizácia uvítacieho ceremoniálu nám jas- piesňou, okrem toho všetko moderovali v perne naznačili, aká vysoká je v Indii spoločenská fektnej angličtine a tri dievčatá sa dokonca odeli
hodnota pripisovaná vzdelaniu. Na druhej stra- do indického sárí, čím domácich úplne očarili.
ne skromné podmienky nás nútia uvedomovať Myslím, že na našej alma-mater máme byť na
čo hrdí...
si, čo všetko máme doma...
7. - 10. marec 2012: Po exkurzii v automo1. marec 2012: Dnes sme skoro ráno odchádzali na výlet do Agry – Taj Mahal. Cesta síce bilke Marati-Suzuki, návšteve prezidentského
trvala päť hodín, ale práve preto sme mali mož- paláca a sviatočnom dni Holi sme pokračovali
nosť vidieť spoza okien autobusu „Incredible v intenzívnom kurze, tento raz metódou tzv.
India“ – krajinu plnú krásy, ale aj neskutočných team-buildingu. Po prednáškach sme navštívili
protikladov chudoby a bohatstva. Splnil sa mi aj historické miesta v New Delhi - Lotosový palác,
môj tajný osobný sen, za čo ďakujem. Doprav- Red Fort, miesto kde zabili Gándhího atď.
12. marec 2012: Deň záverečných skúšok,
ný a organizačný chaos sme začali považovať
za štandard a keďže sa nám v noci pokazil au- ktoré trvali skoro tri hodiny a následného odotobus, na hotel sme sa dopravili rikšami. Bol to vzdávania certifikátov za prítomnosti najvyšších hodnostárov univerzity – významná spätneuveriteľný zážitok, ktorý fakt stál za to!
4. marec 2012: Po dvoch dňoch intenzívnej ná väzba deklarujúca vážnosť a vysokú úroveň
výučby nás naši sprievodcovia zobrali na tradič- akademickej spolupráce.
Miesto záveru vyzdvihujúceho hodnoty tohný domáci trh a trh pre cudzincov. Atmosféra
vykúzlená vôňou korenín, čarom pestrofareb- to pobytu mi dovoľte ako oveľa výpovednejší
ných látok a najmä dohadovaním sa o cenách uviesť citát, ktorý sme videli v jednej z indicnás všetkých pohltila. Po prísnej kontrole mobi- kých učební:
„Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si zalov, USB kľúčov, žuvačiek a zákazu fotografovať
sme na vlastné oči mohli vidieť jeden z najväč- pamätám. Zapoj ma a ja pochopím...“(Tell me
ších moderných hinduistických chrámov s úžas- and I will forget. Show me and I will remember.
nou historickou expozíciou, svetelnou a vod- Involve me and I will understand.)
V mene celej indickej skupiny SPU v Nitre
nou „šou“, ktoré nám doslova vyrazili dych.
Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.,
5. marec 2012: Keďže sa blíži jeden z najväčvedúca Katedry spoločenských vied FEM
ších indických sviatkov, tzv. Holi (podobné ako

Podpora medzinárodného doktorandského štúdia

S nemeckou praktikantkou Benitou pred
Mercedes-Benz múzeom.
Foto: archív JK

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,
navštívil 7. – 9. marca na pozvanie rektora prof.
Giovanni Cannata Univerzitu v Molise v Taliansku, s ktorou spolupracujú fakulty SPU, konkrétne Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, pri
zabezpečovaní medzinárodného doktorandského študijného programu Welfare, biotechnológie
a kvalita živočíšnej produkcie.
Na rokovaní sa zúčastnila aj prof. Dr. Ing.
Elena Horská, prorektorka SPU pre zahraničné
vzťahy a prácu s verejnosťou a prof. Ing. Peter
Chrenek, DrSc., koordinátor doktorandského
programu za SPU. Počas návštevy boli s rekto-

rom Univerzity v Molise prediskutované otázky ďalšej spolupráce, skvalitnenia kooperácie
pri zabezpečovaní medzinárodného programu, zapojenia ďalších partnerov do spolupráce a pri tvorbe programu Mundus, zameraného na organizovanie spoločného študijného
programu. Prof. G. Cannata zároveň odovzdal
oficiálnu prihlášku do Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA). V rámci programu si rektor SPU prof. P. Bielik prehliadol laboratórne
priestory talianskej univerzity, stretol sa s predstaviteľmi Fakulty poľnohospodárstva, ako aj
s talianskymi doktorandmi, ktorí už absolvovali
výskumný pobyt na SPU.
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Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho
rozvoja SPU sa realizuje projekt Central Asia Student International Academic exchange with EU
v rámci programu Erasmus Mundus, zameraný
na odbor poľnohospodárstvo, manažment prírodných zdrojov, environmentálny manažment
a spoločenské vedy. Jeho cieľom je založenie
medziuniverzitnej siete za účelom zabezpečenia
akademických mobilít medzi strednou Áziou a
krajinami EÚ s cieľom vytvoriť centrá excelentnosti. V rámci projektu sa medzi 19 partnerskými univerzitami realizujú mobility študentov
BSc., MSc., a PhD., štúdia, ako aj mobility pedagógov. Hlavným koordinátorom projektu je
Wageningen University v Holandsku, koordinátorkou za SPU je doc. Ing. Loreta Schwarczová,
PhD., vedúca Centra medzinárodných programov FEŠRR.
Medzi partnerskými univerzitami, zapojenými do projektu, sú aj univerzity z Kazachstanu
a Uzbekistanu. So svojimi dojmami zo štúdia na
SPU sa s nami podelili študentky magisterského
štúdia z uvedených krajín Umida Khodjajeva
(Samarkandská štátna univerzita, Uzbekistan),
Aygul Ismailova (Karakalpakistanská štátna univerzita Berdacha, Uzbekistan), Aynur Zhakiyanova (Kazašská poľnohospodárska národná univerzita, Kazachstan) a Rita Yersheyeva (Západokazašská poľnohospodársko-technická univerzita, Kazachstan). „Vítame spoluprácu s FEŠRR
SPU a sme presvedčené, že bude prínosom pre
naše inštitúcie. Získali sme tu množstvo zaujímavých a cenných informácií, napr. o Európskej
únii, a zároveň aj možnosť v praxi vidieť ako
funguje regionálny rozvoj, informačné technológie vo vzdelávaní vo vašej krajine a porovnávať
to s možnosťami v našej krajine. Na SPU sa nám
páči vysoká úroveň vedy, moderne zariadené laboratóriá a učebne a najmä prepojenie teórie s
praxou. Pridanou hodnotou projektu je realizácia štúdia v anglickom jazyku a na neposlednom
mieste to, že počas pobytu sme získali dobrých
kolegov a priateľov,” vyjadrili sa účastníčky projektu. 				
rch
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Ázijskí študenti na SPU.

Foto: archív FEŠRR

Kadiaľ vedie cesta k úspechu?
V aule SPU sa 6. marca konala odborná prednáška Ing. Iva Tomana na tému IQ vs EQ (Kadiaľ
vedie cesta k úspechu). Prednášajúci je zakladateľ spoločnosti TAXUS International, zameranej
na vzdelávanie v oblasti výučby jazykov, postupne rozšírené o prednášky z psychológie predaja
a marketingu. Je známy ako motivačný rečník,
autor množstva kníh a úspešný podnikateľ. Na
pôde SPU ho privítal doc. Ing. Štefan Pogran,
CSc., z Technickej fakulty. Na prednáške, ktorú
iniciovali študenti inžinierskeho štúdia na TF,
sa zúčastnilo takmer 500 študentov. Ocenili, že
bola plná logických záverov s poukázaním na
ľahko zapamätateľné príklady. Výber témy a
organizáciu podujatia zabezpečil autor článku.
Podujatie podporil dekani všetkých fakúlt, za čo
im patrí poďakovanie.
Bc. Branislav Pätnický, TF

Z valného zhromaždenia Dunajského vedomostného klastra
Rektor SPU prof. Peter Bielik sa 20. marca zúčastnil na 5. valnom zhromaždení Dunajského
vedomostného klastra (DVK), ktoré sa konalo
v Primaciálnom paláci v Bratislave.
SPU je riadnym členom DVK od decembra 2010.
DVK je platformou zameranou na konkrétne výsledky a projekty v prioritných oblastiach, ktoré
reflektujú Stratégiu EÚ pre Dunajský región (DR)
a Stratégiu EÚ 2020. Ide najmä o nasledovné ob-

lasti: dopravná infraštruktúra európskeho významu, energetika a obnoviteľné zdroje, ochrana
životného prostredia, cestovný ruch a kultúra,
vedomostná ekonomika a vzdelávanie, výskum a
vývoj, bezpečnosť a spoločné riešenie krízových
situácii, zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Na 5. valnom zhromaždení DVK sa hovorilo
o príprave makroregionálnych projektov v oblasti bezpečnosti, ochraňovania kultúrnych hodnôt

a dedičstva, odstránenia bariér a zabezpečenie
plynulého toku a výmeny informácií a skúseností medzi všetkými inštitúciami DVK. Rovnako
dôležité bude aj využitie inštitucionálnej spolupráce na vytvorenie a prevádzkovanie makroregionálneho grantového systému, zameraného na
podporu rastu zamestnanosti mladých ľudí a na
podporu vytvárania podnikateľských príležitostí
pre malé a stredné podniky
rch

I. Toman: „Vynikajte v tom, čo robíte, robte to,
v čom vynikáte.”
		
Foto: za
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v ZRKADLE...
ING. LUKÁŠ TOMÁŠIK
Pracovná pozícia:
odborný asistent na
Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF
Miesto narodenia:
Nitra
Vek: 25 rokov
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Keďže ma fascinovali dinosaury, tak archeológom. Aj dnes si o nich rád pozriem nejaký
dokument alebo prečítam zaujímavé fakty.
Neskôr som chcel byť konštruktérom – prakticky od detstva ma vždy zaujímali stroje.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať?
S hercom Ivanom Trojanom, spisovateľom
Michalom Vieweghom, zakladateľom softvérovej firmy Microsoft Billom Gatesom či
zakladateľom jazyka PHP Rasmusom Lerdorfom. Ale aj s mnohými ďalšími výnimočnými
ľuďmi, žiaľ, už to nie je možné – za všetkých
spomeniem Jiřího Sováka a Josefa Kemra.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu
radosť?
Dokážu ma potešiť aj bežné veci a prirodzene mám radosť, keď sa mi niečo podarí, či už
v osobnom alebo pracovnom živote. Ťažko
niečo z toho charakterizovať v superlatíve ten si, ako sa to hovorí, nechávam do rezervy.
Tiež mám radosť, keď sa študentom na cvičeniach podarí úspešne zrealizovať preberanú
látku.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Aby ľudia spolu viac osobne komunikovali.
Dnes si viac napíšeme ako povieme. Ostatné
by som asi nič nemenil, lebo každý z nás by
menil niečo iné a práve to nemusí vyhovovať
ďalšiemu. Ale keby som mal tú možnosť, tak
možno by som ešte zmenil zmýšľanie ľudí.
A sám pre seba by som si posunul čas dozadu. Vek by som si nechal, ale chcel by som
sa znovu ocitnúť v dobe, v ktorej som prežil
detstvo.
Čo rád čítate (počúvate)?
Väčšinou sú to odborné knihy. V hudbe
nemám osobitne obľúbeného interpreta, najčastejšie počúvam tie pesničky, ktoré poznám
z rádia.
Ako si dobíjate energiu?
Venujem sa koníčkom, trávim čas so svojou
rodinou a samozrejme - dobrým jedlom.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Nie je to ani tak zlozvyk, ale vlastnosť – tvrdohlavosť, ale tú mám asi danú zo zverokruhu.
Aké máte koníčky?
Lukostreľbu, vodáctvo, rybárstvo, zbieranie
húb, turistiku, prácu okolo domu, kreslenie,
fotografovanie, programovanie... Je ich dosť,
ale mám rád prírodu, a preto väčšina mojich
záľub sa odvíja práve od toho.
Máte nejaký obľúbený citát?
„Někdo má to štěstí, že má schopnost být
přítelem.“ (Jan Werich) 		
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Jarné upratovanie
v areáli SPU

V rámci jarného upratovania sa Botanická záhrada SPU v spolupráci s firmou Bučina Zvolen
podujala na likvidáciu a ekologické zhodnotenie biologického materiálu získaného z orezu
drevín. Biologický materiál v podobe konárov,
orezávaný zo stromov a krov v priebehu predchádzajúceho roka, bol drtičkou spracovaný na
štiepku, ktorú možno využiť nielen ako mulč
pri výsadbách, ale hlavne ako biologicky obnoviteľný zdroj energie v energetickom priemysle.
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Tour de France alebo
dva francúzske agro-týždne

V rámci programu Erasmus študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja absolvovali dvojtýždňovú intenzívnu teoretickú
a praktickú výučbu na tému Energy and Agriculture v malebnom mestečku Bourges, ktoré sa nachádza v geografickom strede Francúzska.

Ešte pred príchodom do krajiny sme ako správny slovenský tím pripravili spoločnú prezentáciu o klíme, populácii, ekonomickej a najmä
energetickej situácii v našej krajine. A keďže na
medzinárodných večeroch treba oboznámiť ostatné krajiny s našimi národnými jedlami, každý
viezol, čo je jeho srdcu blízke - či už v tuhom
alebo tekutom stave... :-) Po zoznamovacej ceste
na letisko Schwechat (keďže nie všetci sme sa
pred cestou poznali) sme nasadli do lietadla plní
veľkých očakávaní z francúzskej metropoly. A
naozaj, podvečerný Paríž nás očaril nielen famóznym gurmánskym umením pravých svetových
majstrov kuchyne, ale i pôvabom malých, i keď
hlučných uličiek.

Slovenské študentsko-pedagogické združenie pod pýchou Paríža. Foto: Pavol Brisuda
Pýcha Paríža a iné pamätihodnosti
Na druhý deň ráno sme našu túru odštartovali
pri najvyššej pýche Paríža – Eiffelovke. Pri predstave, že dva a pol hodiny budeme stáť v rade,
aby sme sa vyviezli výťahom na jej vrchol - ako
plánovali naši kolegovia Fíni - sme si to napokon
rozmysleli a pokračovali po najprestížnejšej ulici
Champs Elysées. Patrí jej druhá priečka (po 5th
Avenue) vo výške prenájmu drahých nehnuteľností a zakončená je víťazným oblúkom. Po výdatnom obede v americkom fast-foode sme sa
zastavili pri fontáne pred Louvrom. Schuti sme
sa zasmiali na tom, ako francúzskym holubom

a čajkám chutili domáce rožky z rúk lídra našej
slovenskej skupiny. :) Po náročnom vyslobodení od húfu operencov a masovom nákupe od
pouličných predavačov pamiatkových „zlatých
a strieborných" mega drahých zmenšenín Eiffelovky, sme sa konečne ocitli pri Louvri, na ktorý
som sa najviac tešila. Žiaľ, nemali sme čas nazrieť
dovnútra tejto sklenenej pyramídy a museli sme
sa uspokojiť s fotografiami exteriéru vizuálne zaujímavej galérie. Po príjemnom poznávacom dni
strávenom v metropole Francúzska sme sa presunuli do cieľa nášho pobytu - mestečka Bourgese,
dve hodiny vzdialeného od Paríža.
Výučba v Bourgese
Prvý večer v bol poznačený dlhším čakaním
na ubytovanie v hosteli. Nachádzal sa neďaleko školy, v ktorej sme sa venovali spoznávaniu
francúzskeho systému vzdelávania. Súčasťou
novostavby tejto poľnohospodárskej školy boli
aj rôzne hospodárske budovy, zvieratá, stroje,
zariadenia a miesta, kde si môžu žiaci vyskúšať
nadobudnuté vedomosti z výučby a zároveň ich
aplikovať do praxe. Celkom sofistikovaný systém.
Po úvodnom slove riaditeľa a organizátorov nás
zoznámili s francúzskymi študentmi, ktorí boli
síce veľmi milí, no nevynikali dobrou znalosťou
angličtiny. Našťastie v každej pracovnej skupine
bolo medzinárodné zloženie: Slovák, Bulhar, Fín,
Litovčan plus traja Francúzi. V tejto kompozícii
bolo vytvorených päť skupín, ktorých členovia
spoločne pracovali na workshopoch, prezentáciách a záverečnej práci.
Takmer každý deň sme absolvovali rôzne exkurzie na biofarmy, do prostredia francúzskeho
vidieka , kde sme sa dozvedali množstvo zaujímavých informácií. Videli sme napr. farmu, v ktorej
sa chovajú zvieratá pre McDonald, navštívili sme
vínnu pivnicu vo vinohradníckej oblasti Sancerée a ochutnali typický francúzsky syr. Poznatky
nadobudnuté na exkurziách sme mohli zužitkovať v záverečnej práci. Pri jej prezentovaní sa
podaktorí cítili ako pri maturitných skúškach.
Zvládli sme to však výborne, o čom svedčilo aj
výsledné hodnotenie – štyria z nás mali áčka a
traja béčka.
Ak by som mala zhodnotiť dva týždne strávené
vo Francúzsku, dalo mi to veľmi veľa, no najmä
z jazykovej stránky. Za všetkých zúčastnených
sa chcem poďakovať nášmu lídrovi - Ing. Pavlovi
Otepkovi, PhD., ktorý nám umožnil zúčastniť sa
na tomto programe. Dúfam, že univerzita bude
pokračovať v organizovaní takýchto pobytov, pretože sú skvelou formou rozvoja osobnosti a reprezentovania našej krajiny.
Lucia Serenčéšová, 3. roč., FEŠRR

My University – nová súťaž
Internetový diskusný portál My University, ktorý na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
úspešne funguje už viac ako rok, netreba bližšie
predstavovať. Mnohí z vás sa zapojili do projektu,
prostredníctvom ktorého máte možnosť vyjadriť
svoj názor na život na našej univerzite a prispieť
tak svojou troškou k zlepšeniu komunikácie medzi jednotlivými členmi našej akademickej obce,
či už ide o študentov, vyučujúcich alebo vedenie
univerzity. Uvedomujeme si akú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu na univerzite zohráva otvorená
komunikácia a vážime si každý názor či konštruktívnu kritiku, ktorú prostredníctvom nášho
diskusného fóra denne prezentujete. Sme radi, že
vás môžeme informovať, že portál My University má na SPU už viac ako 400 zaregistrovaných
používateľov. Boli by sme však radi, keby sa naše
rady aj naďalej úspešne rozrastali. Rozhodli sme
sa preto, že v poradí päťstý zaregistrovaný používateľ od nás získa zaujímavú cenu! Ak teda
chcete spojiť možnosť výhry s dobrým pocitom,
že váš názor bude vypočutý, zaregistrujte sa na
www.e-myuniversity.eu/uniag
Mgr. Vladislav Valach,
vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov
a medzinárodných vzdelávacích programov

DO pozornosti
absolventom SPU:

Slovenská poľnohospodárska
univerzita vzdeláva 60 rokov.
Oslávme to spoločne!
V septembri 2012 si pripomenieme 60. výročie vzniku SPU v Nitre.
Absolventi univerzity, resp. Vysokej školy
poľnohospodárskej, je vám blízka vaša alma
mater? Chcete si zaspomínať na študentské
časy, stretnúť starých známych, pripomenúť
si históriu univerzity a zároveň sa oboznámiť
s jej súčasnosťou? Máte jedinečnú príležitosť
zúčastniť sa na septembrových oslavách! Zaregistrujte sa do 31. mája 2012 na mailovej adrese: absolventi@uniag.sk
Tešíme sa na vás!
Vedenie univerzity

VESELOU CERUZKOU
Marcel Krištofovič

Výročné stretnutie ESN /Annual General Meeting of ESN
Erasmus Student Network (ESN) je študentská
organizácia, ktorá pomáha zahraničným študentom pri príchode a počas ich pobytu v cudzej
krajine. Nájdete ju v 36 krajinách sveta na vyše
400 univerzitách. Výročné stretnutie jej členov
predstavuje medzinárodnú udalosť, na ktorú
pravidelne prichádzajú stovky mladých dobrovoľníkov z celej Európy, aby zdieľali svoje skúsenosti a ponúkli nové nápady na spoluprácu.
Tento rok sa stretnutie konalo v Granade, meste
známom svojou históriou, vynikajúcimi univerzitami a vyše ôsmimi tisíckami zahraničných
študentov ročne.
Mesto je vskutku krásne, škoda len, že tí, ktorí neprileteli aspoň o deň-dva skôr, si ho veľmi
neužili. Program bol stále plný a „podčiarknutý“
povestným španielskym meškaním.
Pre mňa, keďže som bol na takomto veľkom
stretnutí po prvýkrát, to bol neskutočný zážitok.
Hlboko na mňa zapôsobil prvý večer a tzv. „Flag
parade“ - vlajkový sprievod celým mestom. Myšlienka jednoduchá, o to však efektnejšia. Ocitol
som sa v 600-člennom dave ľudí v národných
dresoch s vlajkami a pomaľovanými tvárami,
spievajúcimi národné pesničky. Majestátna bola
aj vedúca vlajka, vysoká asi 10 metrov, ktorá mala
v sebe všetkých 36 vlajok v normálnej veľkosti.

Na druhý deň bol na programe „Infomarket“,
prezentácia zahraničných univerzít domácim

Foto: archív autora
Na Infomarkete sa prezentovalo štyristo
univerzít z 36 krajín. Bolo z čoho vyberať.

študentom. Súčasne prebiehali rôzne workshopy, ktoré nám mali prostredníctvom neformálneho vzdelávania pomôcť zlepšiť sa v tom, čo
robíme pre zahraničných študentov. Popoludní
boli na programe neslávne „plenaries“, zasadnutia, ktoré nám zabrali aj celú sobotu a nedeľu až
do večera.
Na činnosť všetkých 400 sekcií dozerá „ESN
International Board“, skupina piatich dobrovoľníkov, ktorí žijú v Burseli a pracujú pre ESN
24/7. Na výročnom stretnutí nám prezentovali,
čo za rok svojho pôsobenia stihli, čo nie a čo
čaká na ich nasledovníkov. Voľby nových členov
„boardu“ sa konali posledný deň. Boli sme napätí, pretože jeden z kandidátov na post prezidenta ESN International bol z našej delegácie.
Hoci neuspel, za výborný výsledok považujeme
aj fakt, že dokázal presvedčiť vyše sto ľudí.
Účasť na výročnej konferencii bol pre mňa
osobne veľkým zážitkom. Najkrajší pocit, ktorý
som si priniesol zo Španielska, je pocit spolupatričnosti. Vedomie, že tak, ako ja na Slovensku, aj
moji rovesníci v celej Európe, od Švédska až po
Turecko, od Portugalska po Rusko, sa starajú o
Erasmus študentov a zažívajú podobné situácie.
Je nádherný pocit patriť do takej veľkej rodiny.
Andrej Macák, 4. roč., TF
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OZNAMUJEME

POZVÁNKA
Na konferenciu a do Klubu
poľnohospodárskych odborníkov
Fakulta ekonomiky a manažmentu spolu s Klubom poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v
Nitre organizuje v dňoch 16. - 18. mája vedeckú
konferenciu Medzinárodné vedecké dni 2012
Globálne komoditné trhy: Nové výzvy a úloha
verejných politík. V rámci plenárneho zasadnutia
16. mája vystúpia významní domáci i zahraniční
odborníci prevažne z oblasti poľnohospodárstva.
Viac informácií a registrácia na webovej stránke
fem.uniag.sk/fem/mvd2012. Prihláste sa na konferenciu a staňte sa členom Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU!
O klube
Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU
v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje otvorenú nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľnom členstve. Cieľom členov klubu je aktívne sa
podieľať na prehlbovaní spolupráce medzi SPU,
jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi,
domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami agropotravinárskeho komplexu. Od svojho založenia eviduje 170 členov.
Posledné riadne stretnutie členov klubu bolo v
auguste v roku 2011.
V rámci medzinárodnej konferencie sa uskutoční ďalšie neformálne stretnutie, na ktorom 17.
mája od 14.00 do 16.00 h členovia získajú informáciu o pripravovaných oslavách 60. výročia založenia SPU.
Záujmom klubu je prizvať do svojich radov nových, hlavne mladých členov, ktorí by pomohli
stanoviť jeho nové ciele a koncepciu práce.
Viac informácií o KPO poskytne jeho predseda
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., na mailovej adrese
peter.serences@uniag.sk, tel.: +421 37 641 4834,
prípadne tajomníčka Ing. Zuzana Čierna, PhD.,
zuzana.cierna@uniag.sk, tel.: +421 37 641 4140.

NEPREHLIADNITE
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU
Kolíňany, farma Žirany, predáva počas celého roka
jatočné ošípané (aj polovičky). Cena: dohodou.
Kontakt: Ing. Poliaček, 0904 660 298, 037/631 8227
(volať v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h).

Z programu
Dies
Universitatum
Nitriensium

NITRIANSKE
UNIVERZITNÉ DNI

23. 4. 2012 pondelok

Florbalový zápas (muži)

športová hala SPU, 12.00 h

Volejbalový zápas UKF – SPU (muži)
športová hala SPU, 16.00 h

Superstar nitrianskych univerzít
spevácka súťaž
ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.30 h

Dom duchov

predstavenie Divadielka na Osmičke
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
18.30 h

Čo neviete o káve?

prednáška nielen o príprave kávy
Stars Cafe, Župné námestie 9, 20.00 h

24. 4. 2012 utorok

Kvapka krvi

Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU, 8.00
- 13.00 h

Deň zdravia na SPU

Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU, 9.00
- 13.00 h

X. medziuniverzitné preteky
vo vodnom slalome
rieka Nitra, 12.00 h

Workshop s Central TV

praktická ukážka práce v prenosovom voze
regionálnej televízie CETV
parkovisko pred ŠD A. Bernoláka, 14.00 h

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, že 3. júla 2012 o 8.00 h sa v zasadačke TF na 4. poschodí budú konať prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v dennej
a externej forme pre tieto akreditované študijné programy:
 kvalita produkcie
 technika a mechanizácia
poľnohospodárskej výroby
 dopravné stroje a zariadenia
Bližšie informácie získate na Dekanáte TF
a na www.tf.uniag.sk. Prihlášky zasielajte do
20. 6. 2012 na adresu: Dekanát TF, vedeckovýskumné oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra.
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vypisuje výberové
konanie na obsadenie miest na doktorandské
štúdium v akreditovaných študijných programoch:
 6.1.3 všeobecná živočíšna produkcia
 6.1.4 špeciálna živočíšna produkcia
 6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia
 6.1.7 špeciálna rastlinná produkcia
 6.1.8 agrochémia a výživa rastlín
 6.1.9 fyziológia plodín a drevín
 6.1.12 výživa
 6.1.16 ochrana rastlín
Prihlásiť sa môžu absolventi vysokých škôl
v príslušnom zameraní. Informácie o témach
dizertačných prác a podmienkach prijatia získate na vedeckovýskumnom oddelení Dekanátu FAPZ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra a na
www.fapz.uniag.sk (tel.: 037/641 54 85). Uzávierka prihlášok je 31. 5. 2012.
Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že 29. júna
2012 sa budú konať prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:
 biotechnológie
 technológia potravín
 molekulárna biológia
Témy dizertačných prác sú zverejnené
na www.fbp.sk a na oddelení vedeckovýskumnom a zahraničných vzťahov Dekanátu
FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra (tel.: 037/641
5385). Uzávierka prihlášok je 8. 6. 2012.

Stolnotenisový turnaj

telocvičňa ŠD UKF Zobor, 16.00 h

Futsalový zápas (muži)

počas prestávky vystúpi Capoeira Oxumare
Cabana s ukážkami afro-brazílskeho bojového umenia a tradičným hudobným sprievodom
športová hala SPU, 19.00 h

Večer najzaujímavejších svetových
filmových a televíznych reklám

Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 19.00 h

Koncert skupiny UNIVERSUM
UPC Nitra, Dražovská 4, 20.45 h

25. 4. 2012 streda

Univerzitný deň študentskej vedeckej
činnosti SPU

fakulty SPU, Tr. A. Hlinku 2, Tulipánová 7,
Farská 24, od 9.00 h

Tenisový turnaj – muži, ženy
tenisové ihriská SPU, 9.00 h

Longilog way – roztoč život naplno!

Austrália – študuj, ži, pracuj a užívaj si!
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
10.00 h

IRŠ Mladosť SPU vysiela naživo

foyer pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00
- 16.00 h

Jarný beh Nitrou

nábrežie rieky Nitry, 16.00 h

Dobový stredoveký večer

prijímanie študentov do Rádu študentského, ktorý kedysi dávno podliehal priamo
pápežovi. Akcia spojená so súťažami a hrami v duchu stredovekých tradícií
Stredoveká taverna, Štefánikova 57, 19.00 h

práve Vyšli ...
UCEBNICE
R. Kubišta: Obnova historickej zelene, 1.vyd., náklad 150 ks, cena 7,60 €
R. Židek: Imunoanalýzy v biológii a potravinárstve, 1. vyd., náklad 200 ks, cena 3,80 €
M. Kačániová – D. Tančinová: Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve, 1. vyd., náklad 200 ks,
cena 4,60 €
D. Bíro a kol.: Výživa zvierat, 3. prepracované
vyd., náklad 350 ks, cena 5,20 €
P. Haščík a kol.: Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov, 1. prepracované vyd.,
náklad 120 ks, cena 6,40 €
M. Fikselová a kol.: Verejné zdravie a produkcia
potravín, 1. vyd., náklad 200 ks, cena 5 €
E. Horniaková a kol.: Kŕmenie neprežúvavcov,
3. prepracované vyd., náklad 200 ks, cena 5,20 €
Ľ. Lopašovský – J. Golian: Všeobecná hygiena potravín, 1. vyd., náklad 300 ks, cena 4,20 €
P. Schwarcz a kol.: Kohézna politika, 1. vyd., náklad 200 ks, cena 5,30 €
A. Kolesárová a kol.: Reprodukčná biológia,
1. vyd., 50 ks, cena 4 €
J. Tomáš a kol.: Organická chémia, 1. vyd., náklad 500 ks, cena 5,50 €

A. V. Sirotkin – A. Kolesárová: Cell Regulation:
Intracellular Regulation of Ovarian Functions, 1.
vyd., 50 ks, cena 3,60 €
A. Šebo: Podnikové financie, dotlač k 1. vydaniu
v náklade 250 ks, cena 5 €
H. Frančáková – Ž. Tóth: Sladovníctvo a pivovarníctvo, 2. nezmenené vyd., náklad 100 ks, cena
4,50 €
S. Javoreková – J. Maková: Mikrobiológia, 1. vyd.,
náklad 1200 ks, cena 2,50 €
J. Tomáš a kol.: Laboratórne postupy z organickej chémie, 2. nezmenené vyd., náklad 500 ks,
cena 2,10 €
J. Čimo a kol.: Praktická biometeorológia, 1. vyd.,
náklad 300 ks, cena 4,80 €
P. Zajác a kol.: Akreditácia a certifikácia v potravinárstve, 2. nezmenené vyd., náklad 100 ks, cena 6 €
J. Kováčik a kol.: Fyziológia živočíchov, 2. upravené a doplnené vyd., náklad 700 ks, cena 3 €
A. Malejčík – A. Malejčíková: Logistika, 3. upravené a doplnené vyd., náklad 300 ks, cena 5,50 €

SKRIPTÁ

P. Šťastný – D. Šťastná: Všeobecná reprodukcia
zvierat, 1. vyd., náklad 500 ks, cena 6,40 €
J. Jakabovičová – J. Horváthová: International Organizations, 1. vyd., náklad 120 ks, cena 7 €
Vydavateľstvo SPU

Trendy: Jazykové skúšky z angličtiny počítačovou formou
V portfóliu medzinárodných
jazykových
skúšok, ktoré E – KU
Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie vykonáva, sú skúšky,
ktoré môže kandidát absolvovať tzv. počítačovou formou. Ide o americkú skúšku TOEFL a
všetky skúšky CAMBRIDGE ESOL. Kandidát
počas skúšky používa počítač. Samozrejme, že
multimediálna učebňa, v ktorej skúšky prebiehajú, musí spĺňať všetky technické požiadavky
na počítačové a softvérové vybavenie. Veľmi
prísne sa sleduje aj dodržiavanie organizačných
požiadaviek, napr. spôsob „usadenia“ kandidátov, vzdialenosti medzi nimi a pod. Pred začiatkom skúšky nesmie chýbať ani kontrola totožnosti kandidátov, v prípade skúšky TOEFL sa
používa dokonca web kamera.
Výhodou „computer-based exams“ je
ich väčšia flexibilita, pretože si vyžadujú kratší
čas na zaregistrovanie do termínu uzávierky.

26. 4. 2012 štvrtok

Zdravý životný štýl - Osteoporóza

prednáška MUDr. Petra Chleba, PhD., spojená s odborným poradenstvom
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
8.00 - 17.00 h

Basketbalový zápas UKF – SPU
športová hala SPU, 15.30 h

O país das cores e alegria

Prečo si celý svet myslí, že hlavným mestom
Brazílie je Rio de Janeiro a že sa tam hovorí
po španielsky? Rozprávanie o tom, ako prežiť, či užiť si výmenný pobyt a ako študentom pomohol Rotary club
Čajovňa Epicure, Štefánikova 57, 19.00 h.

30. 4. 2012 pondelok

Stavanie mája

pešia zóna a Svätoplukovo nám., 17.00 h

Nočný výstup na Zobor
ŠD Zobor UKF, 19.00 h

1. 5. 2012 utorok

Bažant Majáles

vystúpenie hudobných skupín a súťaže
areál „V“ SPU, Akademická ul. (parkovisko pri
bývalej vojenskej katedre), 16.00 - 23.00 h

2. 5. 2012 streda

Plážový volejbal UKF –SPU (muži a ženy)
ihriská CUŠ SPU v Nitre, 9.00 h

Rozumnosť kresťanskej viery alebo
„prečo nie som ateistom“

prednáška Jána Šichulu z Nezávislého kresťanského združenia
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
10.00 h

Ako moderný formát sa tešia obľube predovšetkým medzi mladými ľuďmi, pretože počítač nie
je pre nich problém. Kandidáti si pochvaľujú
napríklad aj vysokú kvalitu počúvania cez slúchadlá. Avšak hlavným argumentom pre ich
vzostup zostáva fakt, že získaný certifikát „cez“
počítač má tú istú hodnotu ako certifikát získaný klasickou formou.
Uvedené skutočnosti „inšpirovali“ inštitút
k tomu, že v letnom semestri rozšíril počet skúšok realizovaných počítačovou formou:
•Cambridge FCE (B2): 16. 6. 2012,
•Cambridge CAE (C1): 23. 6. 2012,
•TOEFL internet-based: 25. 5. a 15. 6. 2012.
V súčasnosti prebieha registrácia na tieto
skúšky. Kandidáti sa môžu zapísať aj online na
www.eku.sk.
E – KU Inštitút JaIK, Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel: 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk,
www.eku.sk
č. 172/2012

Univerzity mestu

prezentácia univerzít a fakúlt spojená
s kultúrnym programom, OC Mlyny,
Štefánikova trieda 61, 13. 00 - 17. 00 h

Karneval v Riu po slovensky

alegorický sprievod mestom
trasa Tr. A. Hlinku – FC Nitra, od 16.00 h

Futbalový zápas medzi študentmi
SPU a UKF o Putovný pohár rektorov
nitrianskych univerzít
futbalový areál FC Nitra, 17.00 h

The Painted Veil

premietanie filmu Farebný závoj spojené
s diskusiou
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
19.00 h

3. 5. 2012 štvrtok

Cesty necesty

na výprave s dobrodruhom a cestovateľom
Ľubom Fellnerom (CK Bubo Travel)
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
10.00 h

ERASMUS piknik

neformálne stretnutie v Botanickej záhrade
SPU pri príležitosti 25. výročia programu
Erasmus
Botanická záhrada SPU, 13.00 – 16.00 h

Neznáme Albánsko

prednáška doc. Ing. Artana Qinetiho, PhD.
Kongresová sála ŠD. A. Bernoláka SPU,
15.00 h

Galavečer Gaudeamus

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Veľká sála,
18.30 h

Viac na www.uniag.sk
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